
WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

GRADE 4 - Arabs 

Term 1 WEEK 5: 30th September _ 4th October 2018 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English ● Reading Test 

● Vocabulary in context: Student Book Pages 44-45 

● Comprehension  

Main Selection: My brother Martin  

Skill: Author’s Purpose 

● Vocabulary Strategies: Prefixes in-. im- , il-, ir- 

Grammar: Kinds of Sentences 

Spelling Test  

(injustice- numerous- segregation- nourishing- captured) 

Homework 

Read the Selection Pages 50, 51, 52 and 53 then answer the 

following questions: 

1. Based on what the author says, how would you describe 

Martin Luther King Jr.’s childhood? 

2. What details so far in the selection lead you to believe 

this? 

3. What details does the author include to support the idea 

that Martin  Luther was like most kids in many ways? 

         Due on 7th of October, 2018 

 

Math Addition and subtraction whole numbers  

Multiplication by a 1-digit number 

Pages 42 to 36, 49, 50, 51, 52, 53, 55. 

Workbook A page 25, 33  

First Quiz  will be conducted on Monday 8th  of October 2018  

Required material Pages 8 to 14, 21, 22, 24 to 32.  
 

 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit 4: Plant structure and function. 

Lesson 1; What are some plants parts and how do they function? 

Pages 248 to 253 

Term 1 Quiz 1 

Due On 2nd October 2018 

Quiz Portion: Textbook Pages:234,236,237,239,240, and 241. 

 

HMH Science Dimensions: 

Unit 4: Plant structure and function. 

Lesson 1; What are some plants parts and how do they function? 

-Do Item 5 & 6 SB page 252. 

Due on 9th oct 2018 



 

 

 

 

 

 
سبوعّية للفصل الّدراسّي األّولاخلطة األ  

  4/10/2018- 30/9/2018 امساخل األسبوع
 الّصف الّرابع

2018-2019 

 املادة: الّلغة العربّية                  
 األحد االثنني الّثالاثء األربعاء اخلميس الواجب

من كتاب  19و10حل صفحة 
 النشاط

 
 

 تعبري إبداعي 
من  66نشيد "أنت الوطن " صفحة  كيف نقضي أوقات الفراغ

 كتاب الطالب
من  23-22حل صفحة 

 كتاب النشاط

التمييز بني اجلملة والرتكيب 
من كتاب  61-60صفحة 
 الطالب 

حل كتاب النشاط  صفحة 
11-12-13 

الّصف 
4A+4A1 

معاين الكلمات املظللة الّبحث عن 
بكتاب  51و  50ابألصفر صفحة 

الطّالب ورصدها على ورقة خارجية يتم 
-09-30الّتسليم يوم األحد بتاريخ 

2018 

تعبري إبداعي عن الوقت وكيفية 
استغالل وقت الفراغ يف أشياء مفيدة 
وذلك لتنمية املهارات الكتابية لدى 

 الّطالب.
 استكمال حل كتاب الّنشاط 

مال شرح وتفسري معاين استك
الكلمات واملفردات لدرس 

الوطن يعيش فينا كما نعيش 
 فيه.

استكمال درس الوطن يعيش 
فينا كما نعيش فيه مع شرح 

 املفردات وتفسريها .

درس الوطن يعيش فينا كما 
  54نعيش فيه صفحة 

 الّصف:
4B+4B1 

Homework Reminder: 

Unit 4: Plant structure and function. 

Do Item B & C SB page 253. 

Due on 2nd oct 2018 

ICT Exploring the group tables in Insert tabs. 

 

Create a poster in MS Word about Anti-Bullying by making use of 

insert tab tools. Print and submit your homework on or before 

Thursday, 11th October 2018. 



اكتْب مخس كلمات هبا مهزة متوسطة 
  على ألف.

 10-2يوم الثالاثء تسليم الواجب 
 

 تعبري.
 ترتيب الكلمات لتصبح مجلة مفيدة.

 إمالء )كلمات(.
لكي يتمكن املتعّلم من الكتابة 

 الصحيحة.

إستخراج املفردات اجلديدة 
من الّنص وكتابتها على 

 الدفرت.

اتبع درس اْلَوَطُن يَعيُش فينا 
-56َكما نَعيُش فيِه صفحة 

القيمة الرتبوية حب  57
 الوطن والتضحية من أجله. 

قراءة ّنص اْلَوَطُن يَعيُش فينا 
-54َكما نَعيُش فيِه صفحة

القيمة الرتبوية حب  56
 الوطن والتضحية من أجله.

الّصف: 
4B2 

 املادة: الّدراسات االجتماعّية         
 أعرف بالدي  –الوحدة األوىل 
  50+ اجلزر ص   42السهول ص  – 1: طبيعة بالدي الدرس الثالث

الصناعات   –السدود  –السفن الشراعية (   واألنشطة يف السهول الداخلية ) الزراعة  –صيد السمك  –بطاقة تتضمن صور لألنشطة اليت متارس يف السهول الساحلية ) امليناء  تصميم: الواجب
 ليدوية ( يتم رصد عالمات مشاركة على الواجب .ا

 صة األوىلاحل

   
 املادة: الّّتبية اإلسالمّية    
 
 
 
 

 
 التربية األخالقية 

 الوحدة األوىل
 : تفسري املفردات وشرح املعىن اإلمجايل للسورة.متابعة سورة الربوج

 ة األوىلاحلصّ 

 22+21+20: أنشطة الكتاب سورة الربوج
 25+24صفحة  لواجب:ا

 ةانيّ ة الثّ احلصّ 

 : الرمحة والتعاطفاألوىلالوحدة 
 ا: العطف والتعاطف عملي  الدرس الثالث

 (17،19،16الكتاب املدرسي صفحة )
 .التعاطف أو قم بتمثيل موقف يعرب عن العطف والتعاطف وقم ابحضار صورة لكارسم ما يُعرب عن العطف و : الواجب

 صة األوىلاحل


